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MAS Český sever, z. s.  
vyhlašuje Výzvu MAS  v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem zem ědělství ČR 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Výzva MAS č. 1 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova  

na období 2014 – 2020 
 
 
Název SCLLD:  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český 
sever pro období 2014 – 2020 „Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!“ 
 
Termín vyhlášení výzvy:  2. května 2017  
 
Termín p říjmu žádostí:  od 12. 6. 2017 do 26. 6. 2017 do 12.00 hodin  v termínech 
uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno 
rezervovat: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Způsob podání žádosti:  Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu 
farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS včetně povinných, příp. nepovinných 
příloh (jsou-li stanoveny), v elektronické podobě a v termínu stanoveném výzvou MAS. 
Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podpisu Žádosti o dotaci před 
pracovníkem MAS. 
 
Termín registrace na RO SZIF:  25. 7. 2017 
 
Místo podání žádostí:  kancelář MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf 
 
Územní vymezení:  Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena  
                                 SCLLD.  
 
Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na 
katastrálním území obcí: 
 

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní 
Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, 
Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, 
Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, 
Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, 
Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov 
 

 
 
 

Pondělí      13 – 15 h 
Úterý    9 – 12 h     13 – 15 h  
Středa    9 – 12 h      13 – 15 h 
Čtvrtek    9 – 12 h     13 – 15 h 
Pátek    9 – 12 h  
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Kontaktní osoby:  
Jméno a příjmení Ing. Mgr. Marek Hartych 
Telefon  608 544 025 
e-mail   hartych@masceskysever.cz 
 
Jméno a příjmení Dana Dudková 
Telefon  603 887 915 
e-mail   info@masceskysever.cz 
 
  
 
Seznam vyhlášených Fichí a p ředpokládaná alokace:  
 
Celková výše dotace pro 1. výzvu je 23 500 000 Kč.  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 126. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Číslo 
Fiche  

Název Fiche  Vazba Fiche na článek Na řízení EP 
a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace  
pro 1. výzvu 

114  Investice do 
zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - 
- Investice do zemědělských podniků 

5 000 000 Kč 
 

115 Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských 
produktů 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

6 000 000 Kč 

116 Investice do lesnických 
technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na 
trh 

Článek 26 - Investice do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění 
na trh 

3 000 000 Kč  

117 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Článek 19, odstavec 1, písmeno b) 
- Podpora investic na založení nebo  
rozvoj nezemědělských činností 

6 000 000 Kč 

118 Sdílení zařízení a zdrojů  Článek 35, odstavec 2, písmeno c)  
-  Sdílení zařízení a zdrojů 

2 500 000 Kč 

119 Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 

Článek 35, odstavec 2, písmeno d) 
- Horizontální a vertikální  
spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních 
trhů 

750 000 Kč 

126 Předávání znalostí a 
informační akce 

Článek 14 – Předávání znalostí a 
informační akce 

250 000 Kč 
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Podrobný obsah Fichí včetně preferenčních kritérií tvoří přílohu této výzvy, je vyvěšen na 
webových stránkách www.masceskysever.cz a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři 
MAS v době úředních hodin.  
 
Postup v p řípadě nedočerpání alokace a podpora hrani čního projektu:  
Žadatelé mohou předkládat v 1. výzvě své projekty v rámci Fichí č. 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 126. 
 
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude převedena 
na základě Směrnice SCLLD/PRV 1 - Manuál způsobu výběru projektů na MAS, řešení 
střetu zájmů a zaručení transparentnosti MAS Český sever, z. s. podle metody „společného 
zůstatku“. 
 
Představenstvo MAS stanovuje pravidlo pro rozdělení tzv. „společného zůstatku“ na projekty 
do Fiche, (Fichí) kde je: 
- hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň  
  splňuje minimální stanovenou výši bodů, 
- pokud jsou hraniční projekty ve více Fichích, bude podpořen ten, který má více bodů  
  a zbývající alokace jej pokryje 
- pokud mají hraniční projekty v ostatních Fichích stejný počet bodů, bude podpořen ten,  
  který má menší výši uznatelných výdajů (menší rozpočet). 
  
Alokace, která případně zbude po podpoře hraničních projektů, bude převedena do alokace 
na další výzvu. 
 
Výběr projekt ů a postup v p řípadě shodného po čtu bod ů: 
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou 
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených 
projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi. 
 
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Manuálu - způsobu výběru projektů na 
MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti (Vnitřní směrnice SCLLD/PRV 1). 
Směrnice tvoří přílohu této výzvy. 
 
Preferenční kritéria pro výběr projektů včetně vyznačení minimální hranice počtu bodů 
obsahují Fiche, které jsou přílohou této výzvy. V případě rovnosti bodů rozhoduje výše 
celkových způsobilých nákladů, projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady bude 
podpořen přednostně. 

 
Přílohy stanovené MAS:  Nebyly pro tuto výzvu stanoveny. 
 
Konzultace pro žadatele:  MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů 
pro všechny fiche v termínu: 
 
Datum: 16. května 2017 v 9.30 h 
Místo:  zasedací místnost MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf, 1. patro 
 
V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit 
setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na www.masceskysever.cz. 
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Závěrečné ustanovení:  

Na webových stránkách MAS jsou v sekci MAS 2014 – 2020 pod příslušnou výzvou 
následující odkazy: 

• Manuál pro podání, hodnocení a výběr projektů z PRV (Směrnice SCLLD/PRV 1) 
• Etické kodexy zaměstnanců MAS, členů výběrové komise a členů kontrolní komise 

MAS 
• Aktuální znění vyhlášených Fichí s vyznačením minimální hranice počtu bodů 
• Vzory vybraných příloh 

 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro 
operaci 19.2.1 , která jsou zveřejněna na www.masceskysever.cz pod příslušnou výzvou        
a rovněž na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 2. května 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Hamplová 

vedoucí pracovník pro SCLLD  

MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
                  
 


